PACOTE – CAPITAIS IMPERIAIS E BERLIM!
Período da viagem: de 20 a 31 de MAIO

O PACOTE INCLUI:



Passagem aérea SWISS Airlines POA / VIENA // BERLIM / POA com
franquia de uma mala de 23 kilos;
 Traslado de chegada e de saída;
 10 noites de hotel de categoria superior com café da manha;
 Carregadores em todos os hotéis;
 Jantar de boas vindas em Viena;
 Guia acompanhante de língua espanhola com conhecimento de Português;
 07 passeios inclusos;
 • Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos;
Seguro Viagem para todo o período GTA LATINA com cobertura de 55 mil euros;
ITINERARIO AÉREO:
Cia

Voo

Chegada

Origem

Destino

9723 20 Mai 14:20

20 Mai 16:00

PORTO ALEGRE (POA)

SAO PAULO (GRU)

20 Mai 18:10

21 Mai 10:30

SAO PAULO (GRU)

ZURICH (ZRH)

3570 21 Mai 15:10

21 Mai 16:30

ZURICH (ZRH)

VIENNA (VIE)

969

31 Mai 15:40

31 Mai 17:05

BERLIN (TXL)

ZURICH (ZRH)

92

31 Mai 22:40

01 Jun 05:30

ZURICH (ZRH)

SAO PAULO (GRU)

9720

01 Jun07:35

01 Jun 09:15

SAO PAULO (GRU)

PORTO ALEGRE (POA)

93

Saída

ITINERARIO TERRESTRE

20/05 1° dia: Porto Alegre - Viena - Encontro no aeroporto 3 horas antes da saída.
Embarque para São Paulo e posteriormente para Europa.
21/05 2° dia: Viena - Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação.
Jantar de boas-vindas no exclusivo restaurante Marchfelderhof com bebidas incluídas;
22/05 3° dia: Viena
Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com os seus
suntuosos monumentos como a Ópera, os Museu de Belas Artes e Ciências Naturais,
monumento de Maria Teresa, Parlamento, Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio
Imperial “Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio de veraneio do
príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista magnífica da cidade, imortalizada por
Canaletto em suas pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de
Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro Judeu, Praça Freyung com seus palácios e
a Praça dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina com a visita ao
interior da Catedral de Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre. Acomodação.
23/05 4º dia: Viena
Café da manhã e dia livre. Hospedagem em Viena. Possibilidade de excursão ao
famoso Vale do Danúbio (não incluída). Hospedagem.
24/05 5º dia: Viena - Budapeste
Café da manhã e saída em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia em
Budapeste. À tarde, visita panorâmica a Budapeste, a pérola às margens do Danúbio,
que está dividida em duas partes: “Buda“, onde se encontra o lado antigo da cidade,
as residências da alta sociedade e as embaixadas, e “Pest“, onde está o centro
omercial com todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para
visitar são: o Bastião dos Pescadores e a Igreja de Matias. Hospedagem.
25/05 6º dia: Budapeste
Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao edifício do Grande Mercado,
que oferece a maior e mais rica seleção tanto de verduras e frutas frescas como de
artesanato típico e produtos famosos da Hungria, como as pimentas, o vinho Tokaji,
aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e hospedagem.
26/05 7º Dia: Budapest – Bratislava - Praga
Café da manhã e saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia.
Tempo livre para passeios independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga
e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo o caminho que nos tempos
medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. Oportunidade
para apreciar as mais belas vistas da cidade e conhecer os núcleos mais antigos de
Praga.
27/05 8º dia: Praga
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos
históricos mais interessantes da cidade, como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional,
e também visita ao interior do Castelo de Praga. Numa pequena caminhada a pé
vemos a famosa Praça da Cidade Antiga, com seu relógio astronômico, a igreja gótica
da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem em Praga.
28/05 9º dia: Praga
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem
29/05 10° dia: Praga – Dresden - Berlim

Café da manhã e saída para Dresden, uma das cidades mais belas da Alemanha,
situada às margens do rio Elba, chamada também de a “Florença do Elba“, que sofreu
grandes danos durante bombardeio da aviação norte-americana, mas atualmente
recobrou sua antiga beleza arquitetônica. É digna de nota a joia barroca de Zwinger, a
Ópera de Semper e a Igreja da Corte. Continuação para Berlin. Hospedagem
30/05 11° Dia: Berlim
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, na qual se destacam as famosas
avenidas de Kurfürstendamm, Unter den Linden, o Portão de Brandenburgo, símbolo
da unidade alemã,praça Alexanderplatz, Universidade Humboldt e Museu de
Pérgamo. Ao finalizar a visita oferecemos um passeio de barco pelo rio Spree, a
melhor forma de admirar esta bonita cidade e seus belos edifícios e pontes. Tarde livre
e hospedagem em Berlin.
31/05 12° Dia: Berlim
Café da manhã. Na hora indicada traslado ao aeroporto. Embarque para retorno ao
Brasil.
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES

Viena: PARKHOTEL SCHÖNBRUNN 4*
Budapeste: NOVOTEL DANUBE 4* ou COURTYARD CITY CENTER 4*
Praga:
PARK INN 4*
Berlim:
SHERATON ESPLANADE 5*
VALORES DE PACOTE
ROTEIRO

VALOR P/PESSSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/PESSSOA EM
DUPLO

CAPITAIS IMPERIAIS E
BERLIM

USD 3950
ENTRADA DE R$ 3910.00
+ 9X DE R$ 1740.00

USD 3160.00
ENTRADA DE R$ 2500
+9X DE R$ 1100.00

Acrescentar USD 150.00 de taxas de embarque por pessoa.

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
** Horário dos trechos internos dentro do Brasil poder ser alterados.Consultar na hora de fazer
a reserva.
*** Valores base ao cambio de 3,95 do dia 01/08/2019
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,

